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Instalada uma estação meteorológica 
automática nas Flores 

No âmbito do reforço dos sistemas de observação meteorológica em Portugal 
foi instalada uma estação meteorológica automática na Fajã Grande, ilha das 
Flores, cujas observações irão contribuir directamente para uma melhoria da ca-
pacidade do IPMA na componente da observação meteorológica de superfície, 
particularmente no Grupo Ocidental dos Açores, noticiou ontem o IPMA.

De referir que a instalação desta estação meteorológica irá igualmente com-
plementar o novo radar de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, cuja instalação está 
neste momento a decorrer.

A estação meteorológica entrou em exploração, em regime experimental, em 
7/08/2020, sendo possível, desde já, aceder aos dados resultantes do programa 
de observação meteorológica implementado.

O IPMA sublinha que é importante referir que esta actividade teve o apoio 
da Câmara Municipal das Lajes das Flores e a Junta de Freguesia da Fajã Gran-
de, “pelo que expressamos um agradecimento especial aos seus Presidentes e à 
restante equipa autárquica que directamente tornou possível esta instalação, de 
grande relevância para a região”.

Eleições serão 
a 25 de Outubro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
deverá convocar, amanhã, as eleições regionais dos Aço-
res para 25 de Outubro, avança o Jornal de Negócios.

Além disso, o Presidente vai decidir até dia 21 de 
Agosto se promulga a nova lei do Parlamento dos Aço-
res que permite aos açorianos a viver fora do arquipélago 
participar no ato eleitoral de forma antecipada e por mo-
bilidade.

Dado que a pandemia está controlada nos Açores, o 
“Negócios” indica que Marcelo Rebelo de Sousa não vê 
necessidade de adiar as eleições regionais. 

Caso a situação sanitária piore, a proposta de adia-
mento terá de partir da Assembleia Regional e depois ser 
aprovada pela Assembleia da República.

Autoridade de Saúde volta atrás 
e autoriza touradas de praça

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores e 
as entidades ligadas ao sector tauromáquico da 
ilha Terceira chegaram a acordo para que se conti-
nuem a realizar touradas de praça na ilha no con-
texto da Covid-19.

 ”Foi alcançado um entendimento no sentido 
do melhoramento e aperfeiçoamento das orien-
tações e recomendações, de modo a possibilitar 
a continuidade da realização destes espetáculos, 
garantindo a salvaguarda integral de promoto-
res, artistas e espectadores, atendendo à situação 
epidemiológica atual no contexto da pandemia 
provocada pela Covid-19”, lê-se num comunicado 
conjunto.

A Autoridade de Saúde Regional e os diferentes 
agentes do sector tauromáquico da ilha Terceira (as 
câmaras municipais, as tertúlias tauromáquicas e 
os grupos de forcados de Angra do Heroísmo e 
Praia da Vitória) reuniram-se, após divergências 
sobre a realização de um espectáculo, que juntou 

mais de 2.000 pessoas na Praça de Toiros da Ilha 
Terceira, no passado sábado.

Segundo o comunicado conjunto, na reunião 
houve “reconhecimento e identificação de aspectos 
e situações que, até ao momento, correram menos 
bem relativamente à dinamização de espectáculos 
tauromáquicos”.

“Foi ainda alcançado um compromisso por 
parte das organizações do cumprimento daquelas 
que forem as orientações e recomendações a serem 
emanadas para este tipo de espectáculo”, lê-se.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores ti-
nha acusado o Grupo de Forcados Amadores do 
Ramo Grande, responsável pela organização de 
uma tourada realizada no passado Sábado, com 
mais de 2.000 pessoas, de não ter cumprido as 
orientações emanadas numa circular informati-
va. Na altura, o Grupo de Forcados Amadores do 
Ramo Grande garantiu que todas as recomenda-
ções “foram integralmente cumpridas”.


